Voorwaarden voor deelname aan SchoolGruiten voor scholen
Deelname
1. Alle basisscholen in Nederland kunnen meedoen met het
programma SchoolGruiten.
2.

Alle kinderen in alle groepen van de basisschool doen
mee.

3.

Scholen melden zich digitaal aan bij het Steunpunt SchoolGruiten.

4.

Indien een school wordt aangemeld of indien een bestelling wordt geplaatst door iemand
anders dan de (adjunct)directeur, dient de aanvrager de (adjunct)directeur hiervan op de
hoogte te brengen en toestemming van hem/haar te hebben gekregen.

Model
5. De school kiest bij aanmelding uit één van de volgende drie mogelijkheden:
• Ouders/verzorgers geven groente en fruit mee aan de kinderen
• Leverancier levert groente en fruit op school
• School haalt groente en fruit op bij leverancier
6.

Als de school kiest voor het meegeefmodel dan verzoekt de school de ouders/verzorgers
om op de vaste ‘gruitdagen’ hun kinderen alleen groente en fruit (en iets te drinken) voor
de ochtendpauze mee te geven naar school.

7.

Als de school kiest voor samenwerking met een leverancier zijn school en leverancier
samen verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de levering en de te leveren
producten. Het Steunpunt SchoolGruiten speelt hier geen rol in.

8.

De prijs voor de groente- en fruitsnacks hangt af van afspraken tussen school en
leverancier. Het Steunpunt geeft een adviesprijs aan. Deze adviesprijs kan afwijken van
de heersende groente- en fruitprijzen. In schooljaar 2011-12 is deze adviesprijs €25,(afhankelijk van leverancier en assortiment) voor 2 porties per week per kind gedurende
40 schoolweken.

Beleid
9. De school zorgt voor afstemming van SchoolGruiten binnen het schoolteam.
10. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en behouden van draagvlak
van SchoolGruiten binnen het schoolteam.
11. De school neemt de principes van SchoolGruiten blijvend op in het schoolbeleid. De
wijze waarop de school invulling geeft aan SchoolGruiten wordt opgenomen in de
schoolgids. Op deze manier staat het eten van groente en fruit structureel op de agenda.
12. Een school wijst minimaal twee vaste “gruitdagen” per week aan: op deze dagen eten de
kinderen gezamenlijk in de klas een portie groente of fruit.
13. De school stelt een docent aan als “gruitcoördinator”. De gruitcoördinator spant zich in
om SchoolGruiten succesvol te laten verlopen, zoals het ontwikkelen en handhaven van
draagvlak bij ouders.
14. De school legt het nieuwe beleid uit aan de ouders. De school informeert de
ouders/verzorgers over het feit dat ruime consumptie van groente en fruit een rol speelt
bij het voorkomen van overgewicht en onderdeel is van een gezonde voeding. De school
ontmoedigt de verstrekking van (ongezond) snoepgoed. De school verwerkt informatie
over gezonde voeding in de lessen.

Materiaal
15. Scholen kunnen kosteloos voorlichtingsmateriaal bestellen om SchoolGruiten onder de
aandacht te brengen onder docenten, leerlingen en hun ouders.
16. Scholen kunnen vrijblijvend educatief materiaal downloaden van de website.
17. Alleen scholen die SchoolGruiten onder genoemde voorwaarden opnemen in hun
beleid/schoolgids, komen in aanmerking voor het Keurmerk SchoolGruiten.
18. Scholen die in aanmerking komen voor het Keurmerk SchoolGruiten mogen slechts
eenmalig het Keurmerk SchoolGruiten aanvragen.
Overig
19. Het Steunpunt SchoolGruiten is niet aansprakelijk voor de uitvoering van SchoolGruiten
op school in welke vorm dan ook.
20. Scholen zijn bereid maximaal één keer per jaar deel te nemen aan monitoring of
evaluaties door het Steunpunt SchoolGruiten.
21. De GGD heeft toegang tot uw gegevens bij deelname aan SchoolGruiten.
22. Door akkoord te gaan met de voorwaarden mag de school het voorlopige predikaat
“Gruitschool” voeren.

